
 

 

สถานการณทางเศรษฐกิจป 2563 

ภาวะตลาดตราสารหนี ้

เศรษฐกิจไทยในชวงคร่ึงแรกของป 2563 ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากการระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลใหรัฐบาลมีการประกาศ

มาตรการล็อคดาวน ซ่ึงทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก กระทบตอภาคการทองเท่ียว และการจางงานในประเทศอยางรุนแรง โดยใน

เดือนมิถุนายน ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คาดการณวาเศรษฐกิจไทยในป 2563 จะหดตัวสูงถึงรอยละ 8.1 ซ่ึงเปนระดับท่ีตํ่ากวาวิกฤต

เศรษฐกิจในป 2541คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยางตอเน่ืองในระหวางปจากรอยละ 1.25 ลงเหลือ

รอยละ 0.50 ซ่ึงเปนระดับท่ีตํ่าเปนประวัติการณ เพื่อชวยลดผลกระทบตอเศรษฐกิจ นอกจากน้ีรัฐบาลไดมีการออกพระราชกําหนดวงเงินรวม 

1.9 ลานลานบาท เพ่ือชวยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

ตลาดตราสารหน้ีไทยในชวงคร่ึงแรกของป 2563 ปรับตัวผันผวน โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับลดลงทุกชวงอายุตามการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย และการหดตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟอ นอกจากน้ีตลาดยังไดรับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดการเงินโลกในชวง

เดือนมีนาคม สงผลใหนักลงทุนกลุม บลจ. และนักลงทุนตางประเทศขายตราสารหน้ีออกมามากกวา 1 แสนลานบาท อัตราดอกเบี้ยหุนกู

ภาคเอกชนปรับเพ่ิมขึ้นสวนทางกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เน่ืองจากสภาพคลองในตลาดท่ีอยูในระดับตํ่า และความ

ตองการสวนชดเชยความเสี่ยงท่ีสูงขึ้น 

แนวโนมและกลยุทธการลงทุนคร่ึงหลังของป 2563 

เศรษฐกิจไทยนาจะเร่ิมฟนตัวในชวงคร่ึงหลังของป 2563 จากการผอนคลายมาตรการล็อคดาวน ทําใหอัตราดอกเบี้ยนโยบายนาจะทรงตัวอยู

ท่ีรอยละ 0.50 อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรมีแนวโนมทรงตัว ในขณะท่ีอัตราดอกเบี้ยหุนกูภาคเอกชนนาจะเร่ิมมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยเฉพาะหุน

กูเอกชนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง และไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ กลยุทธการลงทุนในภาวะท่ีอัตราดอกเบีย้พันธบตัร

อยูในระดับตํ่า บลจ. จะดํารงอายุเฉล่ียของพอรตการลงทุนใหใกลเคียงกับดัชนีเทียบวัด และกระจายการลงทุนออกไปยังเงินฝากธนาคาร ตรา

สารหน้ีธนาคาร และหุนกูเอกชนท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน โดยจะเลือกลงทุนในผูออกตราสารท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดี 

นอกจากน้ี บลจ. จะหาจังหวะซ้ือขายพันธบัตรระยะยาวเพ่ือหาผลตอบแทนสวนเพ่ิมจากความผันผวนของตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาวะตลาดตราสารทุน 

  

SET Index กลับมาฟนตัวไดดีในชวงไตรมาสท่ี 2 ของปน้ี หลังตัวเลขการระบาดในประเทศอยูในระดับท่ีควบคุมไดดี และการทยอยกลับมา

ดําเนินธุรกิจ กอปรกับมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีจะชวยลดผลกระทบตอภาพเศรษฐกิจในระยะสั้น และหนุนใหการฟนตัวหลังจากน้ีทําไดดี

พอควร สวนการทยอยกลับมาดําเนินธุรกิจในตางประเทศยังดูมีความเสี่ยงจากสถานการณไวรัสระบาดในตางประเทศท่ียังเพ่ิมขึ้น ทําใหการ

ฟนตัวของอุปสงคในการสงออกและราคาสินคาโภคภัณฑตางๆในชวงท่ีเหลือของปอาจกลับมาไดไมเร็วเทาท่ีควร และตัวเลขการติดเช้ือท่ียัง

เพ่ิมขึ้นในตางประเทศทําใหตลาดหุนยอลงมาบางในชวงคร่ึงหลังของเดือนมิ.ย. 

ท้ังน้ี แรงหนุนอีกดานจากผลตอบแทนพันธบัตรท่ียังคงอยูในระดับตํ่า ทําใหสวนตางผลตอบแทนของหุนและพันธบัตรยังกวางแมตลาดหุน

ปรับตัวขึ้นกลับมาเกินคร่ึงทาง หลังลดลงไปตํ่าสุดกวารอยละ 35 ในชวงเดือน มี.ค.  

สําหรับการผลกําไรของบริษัทในป 2563 อาจหดตัวกวารอยละ 25 จากปกอน โดยคาดวากําไรจะปรับตัวลดลงมากท่ีสุดในไตรมาสท่ี 2 กอนท่ี

จะคอยๆฟนตัวในชวงคร่ึงปหลัง และมีโอกาสกลับมาโตดีขึ้นท่ีประมาณ 20% ในป 2564 เมื่อภาพเศรษฐกิจฟนตัวจากฐานท่ีตํ่าในปน้ี  

สําหรับปจจัยเสี่ยงหลักๆ นอกเหนือจากการกลับมาระบาดใหมของ Covid-19 จะมาจากปจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ ปจจัยจาก

ตางประเทศ ไดแก การชะลอตัวของภาพเศรษฐกิจมากกวาท่ีประมาณการ (ท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก)  อาจเปนปจจัยท่ีทําใหนักลงทุน

ลดการถือครองสินทรัพยเสี่ยงตางๆลง (รวมถึงตลาดหุน) และนโยบายชวงหาเสียงเลือกต้ังปธน.สหรัฐฯ ท่ีอาจเพ่ิมความเสี่ยงตอประเทศอ่ืนๆ  

สวนความเสี่ยงในประเทศอาจมาจากเสถียรภาพของรัฐบาล รวมถึงโครงการลงทุนตางๆท่ีประมูลลาชา  

 

แนวโนมและกลยุทธการลงทุนคร่ึงหลังของป 2563 

SET Index ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในชวงไตรมาสสอง ทําให PER ของตลาดป 2564 ท่ีเกือบ 17x เร่ิมสูงเทียบกับ upper band ของตลาดท่ี 

16-17.5x (และ 15.8x เฉล่ีย 5 ป) อยางไรก็ตามยังมีหุนบางสวนท่ี PER ยังไมแพง และภาพเศรษฐกิจท่ีอาจดูมีความเสี่ยงลดลงหลัง

สถานการณไวรัสระบาดคล่ีคลาย  ทําใหหุนกลุมเหลาน้ีดูนาสนใจขึ้น และยังมีกลุม laggard ท่ียังมีโอกาสปรับขึ้นตามตลาดรวมไดอีก หรือ

กลุมท่ียังมีปจจัยภายนอกสนับสนุน เชน ราคานํ้ามัน คาการกล่ัน ปโตรเคมี หรือสินคาโภคภัณฑอ่ืนๆท่ียังปรับตัวขึ้น ท่ียังทําใหมีโอกาสหมุน

กลุมหุนไปยังกลุมเหลาน้ี  นอกจากน้ีมีโอกาสท่ีจะเห็นกําไรของบางบริษัทออกมาดีกวาท่ีประเมินไวกอนหนาจากการใชจายท่ีกลับมาดีและมี

มาตรการควบคุมตนทุนคาใชจายตางๆทําใหมีการปรับประมาณการขึ้นได 

อยางไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงท่ีการฟนตัวของเศรษฐกิจและกําไรยังไมเร็วเทากับท่ีตลาดคาดการณ ทําใหราคาหุนในปจจุบนัเร่ิมดูแพง แมจะ

ใช valuation ลวงหนาไปในป 2564 ทําให upside ของตลาดอาจไมสูงมาก นอกจากวาการฟนตัวของเศรษฐกิจออกมาดี หรือเร่ิมเห็นโอกาส

ท่ีจะปรับประมาณการกําไรขึ้นชวยลดความแพงของหุนลง   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวโนมเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจโลกในป 2563 มีแนวโนมหดตัว 4.9% ตามประมาณการของ International Monetary Fund  (IMF) ในเดือนมิ.ย. (ปรับลดจาก

ประมาณการณหดตัว 3% เมื่อเดือนเม.ย.) เปนผลมาจากสถานการณไวรัส Covid-19 ระบาดท่ัวโลกและยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นลาสุดเกือบ 10 

ลานคน หลายประเทศใชมาตรการท่ีเขมงวดในการควบคุมการแพรระบาดอยูประมาณ 1-2 เดือนแตก็เร่ิมผอนคลายกลางเดือนพ.ค.เปนตน

มาเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทําใหการเติบโตของเศรษฐกิจสวนใหญเร่ิมหดตัวใน 1Q63 และจะย่ิงหด

ตัวลึกขึ้นใน 2Q63 โดยหลายประเทศไดอัดฉีดมาตรการทางการเงิน(ลดดอกเบี้ยนโยบายตํ่าเปนประวัติการณ  หนุนสภาพคลองสินเช่ือภาค

ธุรกิจ) และมาตรการทางการคลังขนานใหญ(4-20% ของ GDP) มากกวาทุกคร้ังท่ีผานมา การแพรระบาดท่ียังไมสามารถควบคุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพในหลายประเทศทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจอาจชากวาท่ีควร 

ในป 2564 เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมกลับมาเติบโต 5.4% ตามประมาณการของ IMF บนสมมติฐานวาสามารถควบคุมการแพรระบาดได ไมมี

การแพรระบาดรอบใหมอีก และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาฟนตัวเปนลําดับในชวงคร่ึงหลังของป 2563 ในขณะท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯจะ

เร่ิมมีการผลักดันมาตรการเศรษฐกิจตามนโยบายหาเสียงหลังการเลือกต้ังปลายป 2563  

นโยบายทางการเงินท่ีผอนคลายตลอดชวงป 2563 เพ่ือรับมือกับผลกระทบจากสถานการณไวรัสระบาด จะเปนตัวพยุงเศรษฐกิจและสภาพ

คลองของธุรกิจในหลายประเทศ และดวยสภาวะเงินเฟอท่ียังคงตํ่าจากราคานํ้ามันท่ีเคล่ือนไหวในกรอบและตนทุนอ่ืนๆท่ีไมเพ่ิมมากนาจะทํา

ใหธนาคารกลางสวนใหญยังคงนโยบายดอกเบี้ยตํ่าไดตอเน่ืองจนถึงคร่ึงแรกของป 2564 เปนอยางนอย สวนสถานการณ Brexit ท่ีสหภาพ

ยุโรปคาดวาจะจบชวง การเปล่ียนถาย (Transition period)  ในสิ้นป 2563 ยังเปนประเด็นท่ีตองติดตามวาอังกฤษจะสามารถบรรลุขอตกลง

เพ่ือลดผลกระทบกับยุโรปไดหรือไม 

แนวโนมและกลยุทธการลงทุนคร่ึงหลังของป 2563 

การลงทุนในตางประเทศในชวงคร่ึงปหลังยังคงมีมุมมองท่ีดีโดยแนะนําใหมีการกระจายความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงโดยรวมของพอรตการ

ลงทุน บลจ.ยูโอบี มีมุมมองท่ีดีตอการลงทุนในตราสารทุนกลุมประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา การลงทุนในตราสารหน้ี

ภาคเอกชนในกลุมอันดับความนาเช่ือถือแบบท่ีลงทุนได (Investment Grade Credit) และกลุมหลักทรัพยท่ีไดรับประโยชนจากการระบาด

ของไวรัสโควิด 19 และ การดําเนินชีวิตในรูปแบบใหม (New normal) 

 

 

 

คําศัพทจากบทวิเคราะห : 

PER (Price per Earning Ratio) – สัดสวนราคาหุนตอกําไร 

Upper Band (Upper P/E Bollinger Band) - ราคาหุนท่ีเกิดจาก คาเฉล่ียของ PE ภายใน 1 ป (หรือมากกวานั้น) บวกกับ 1 หรือ 2 เทา

ของคาเบี่ยงเบน มาตรฐานของ PE 

Laggard - หุนท่ีราคายังไมปรับขึ้นตามหุนตัวอ่ืนๆ ในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังๆ ท่ีปจจัยพ้ืนฐานไมมีความแตกตางกัน 

Valuation - “การประเมินมูลคาหุน” เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยผูลงทุนในการตัดสินใจวาจะซ้ือหรือขายหุน ซ่ึงเปนการ เปรียบเทียบระหวาง

ราคาตลาด ณ ปจจุบัน กับมูลคาท่ีแทจริงท่ีไดจากการประเมิน โดย “ผูลงทุนจะตัดสินใจซ้ือหรือ 

Upside - สวนตางระหวาง ราคาท่ีเหมาะสมกับราคาตลาด 

 

 



 

 

ขอสงวนสิทธิ์และคําเตือนเกี่ยวกับความเส่ียงในการลงทุน 

  

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี )ประเทศไทย (จํากัด ) “บริษัทจัดการ”) จัดทําเอกสารฉบับน้ีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการเผยแพรขอมูล

เปนการท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหถือเปนคําเสนอหรือการเชิญชวนใหบุคคลใดทําการซ้ือ และ /หรือ ขายผลิตภัณฑดานการลงทุนประเภทตาง 

ๆ ตามท่ีปรากฏในในเอกสารฉบับน้ี  และไมถือเปนการใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑดานการ

ลงทุนของบริษัทตางๆ ตามที ระบุไวในเอกสารน้ีแตอยางใด  แมบริษัทจัดการจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรเพ่ือใหขอมูลดังกลาวมีความ

ถูกตองและตรงกับวัตถุประสงคของการจัดทําเอกสารน้ี บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไมมีความรับผิดและจะไมรับผิดสําหรับ

ความผิดพลาด ความไมถูกตอง หรือการตกหลนของขอมูลใดๆ ท่ีเกิดขึ้นไมวาดวยเหตุใดก็ตาม รวมท้ังจะไมรับผิดสําหรับการกระทําใดๆ ท่ี

เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของความเห็นหรือขอมูลท่ีปรากฏอยูในเอกสารฉบับน้ี บริษัทจัดการไมไดใหคํารับรองหรือรับประกัน ไมวาโดยชัดแจงหรือ

โดยปริยาย เก่ียวกับความถูกตอง แมนยํา นาเช่ือถือ ทันตอเหตุการณ หรือความสมบูรณของขอมูลดังกลาวในกรณีใดๆ ท้ังสิ้น และบริษัท

จัดการขอปฏิเสธความรับผิดท้ังปวงท่ีเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี  ท้ังน้ี ความเห็น บทวิเคราะห หรือการคาดคะเนตางๆ เก่ียวกับ

เหตุการณหรือผลการดําเนินงานในอนาคตท่ีปรากฏในเอกสารน้ี )เทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงขอมูลเก่ียวกับประ

บริษัทตางๆ (ไมถือเปนเคร่ืองยืนยันและอาจแตกตางจากเหตุการณหรือผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นจริงได  ผลการดําเนินงานของกองทุนหรือ

บริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเ ก่ียวของกับผลิตภัณฑในตลาดทุนในอดีต มิไดเปนเคร่ืองยืนยันถึงผลการ

ดําเนินงานในอนาคตหรือท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีท่ีผลการดําเนินงานเปนไปอยางผิดความคาดหมายเน่ืองจากเหตุการณหรือ

ปจจัยตางๆ ท่ีไมเปนปกติได  การลงทุนในหนวยลงทุนมิใชการฝากเงิน และไมถือวาบริษัทจัดการ และ /รหรือ บริษัทในเครือหรือผูดําเนินกา

ขายของบริษัทจัดการไดรับประกันการลงทุนใหแกผูลงทุนแตอยางใด  นอกจากน้ัน การลงทุนมีความเสี่ยง ไมวาจะเปนความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน หรือความเสี่ยงอ่ืนๆ ดังน้ัน ผูลงทุนอาจไดรับเงินลงทุนคืนมากกวาหรือนอยกวาเงินลงทุนเร่ิมแรก 

หรือไมไดรับเงินลงทุนคืนเลยก็ได ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน คําเตือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกอนทําการสั่งซ้ือ

หนวยลงทุน และในการทําธุรกรรมตางๆ เพ่ือหนวยลงทุนน้ันจะตองทําตามรูปแบบและวิธีการท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวนสําหรับนักลงทุนท่ี

ตองการทราบขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอบริษัทจัดการหรือผูดําเนินการขายท่ีทานใชบริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ใน

ขอมูลท่ีปรากฏในเอกสารน้ีโดยหามมิใหผูใดเผยแพร ทําซํ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อางอิง ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือใชวิธีการใดก็

ตามเวนแตจะไดรับอนุญาตลวงหนาจากบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรกอน นอกจากน้ัน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะทําการแกไข 

ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอความใดๆ ในเอกสารน้ีไดตามท่ีบริษัทจัดการจะเห็นสมควร 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิ ติดตอ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

โทรศัพท : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377 

อีเมล  : thuobamwealthservice@UOBgroup.com 

เวปไซต  : www.uobam.co.th   

 

 

 

 

 

การลงทุนมีความเส่ียง ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน 

เงื่อนไขผลตอบแทน ความเส่ียง และผลการดําเนินงานของกองทุนกอนตัดสินใจลงทุน 

 

http://www.uobam.co.th/

